VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
JAUNIMO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO AGENTŪRA
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per
finansinius metus
Viešoji įstaiga Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra (toliau – Įstaiga) įsteigta 1999 m.
vasario mėn. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos (šiuo metu Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) bei Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT).
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei
kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešųjų įstaigų veiklą, Įstaigos įstatais.
Įstaigos įstatų nauja redakcija įregistruota 2014 m. liepos 10 d., Juridinių asmenų registre. Įstaiga
registruota Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale 1999 m. vasario 5 d., kodas (identifikavimo
numeris) 124630617 (buvęs kodas 2463061).
Įstaigos buveinė yra Pylimo g. 9–7, Vilnius.
Įstaiga yra pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus teisės aktus įsteigtas pelno
nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris veikia jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo ir su jaunimo tarptautiniu bendradarbiavimu susijusiose srityse ir kurio tikslas yra
tenkinti viešuosius interesus veikiamų sričių veikloje.
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Svarbiausias Įstaigos tikslas – užtikrinti tarptautinio jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei
sėkmingą
Lietuvos
jaunimo
dalyvavimą
Europos
Sąjungos
programose
jaunimui.
Įstaigos uždaviniai:
1. dalyvauti vykdant valstybės tarptautinius įsipareigojimus jaunimo politikos srityje;
2. bendradarbiauti su užsienio institucijomis, dirbančiomis jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo
srityje;
3. teikti informaciją apie tarptautinio bendradarbiavimo galimybes;
4. teikti informaciją Lietuvos jaunimui apie bendrą supratimą apie jaunimo politiką Lietuvoje ir
užsienio šalyse, tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, jaunimo iniciatyvos reikšmę
valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui ir pan.;
5. remti jaunimo bendradarbiavimo apskričių ir savivaldybių lygyje stiprinimą (organizuoti mokymo
kursus bei seminarus, pagrįstus tarpkultūrinio mokymosi metodika; skatinti apskričių ir
savivaldybių lygyje organizuojamus jaunimo mainus bei kitokią jaunimo veiklą);
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6. koordinuoti Europos Sąjungos programos jaunimui finansinės paramos skyrimą tarptautinio
jaunimo bendradarbiavimo projektams, ypač skirtiems jauniems žmonėms, gyvenantiems
tobulėjimui ir pažinimui nepalankioje aplinkoje.
Pagrindinis uždavinys – užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos
Sąjungos programose „Jaunimas“ (2000–2006), „Veiklus jaunimas“ (2007–2013) ir „Erasmus+“ (2014–
2020).
Siekdama teikti kokybiškas paslaugas nuo 2007 m. gegužės 18 d. Įstaiga įsidiegė kokybės
vadybos sistemą (pagal ISO 9001:2008 standartą), kurios taikymo sritis – Europos jaunimo neformaliojo
ugdymo ir tarptautinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimas. Įstaigos kokybės vadybos sistema yra
tinkamai prižiūrima, atitinka ISO 9001:2008 reikalavimus. Organizacijos vadovybė ir darbuotojai ją
nuolat prižiūri ir gerina. Tobulinimo sričių nustatymui naudojami vidaus ir išorės auditų, klientų (projektų
vykdytojų, mokymų ir informacinių renginių dalyvių) pasitenkinimo tyrimų duomenys, kasmetinė
vadovybinė analizė. Reglamentai sistemingai atnaujinami.
ES PROGRAMOS „ERASMUS+“ JAUNIMO SRITIES ADMINISTRAVIMO
VYKDYMAS IR ĮGYVENDINTOS VEIKLOS 2014 METAIS
Darbas su paraiškomis 2014 m.
2014 m. kovo 17(24) d. terminui gautos 84 projektų paraiškos, finansuotas 31 projektas.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 1 554 582,33 EUR
Finansuotiems projektams skirta 516 187,33 EUR
2014 m. balandžio 30 d. terminui gauta 116 projektų paraiškų, finansuoti 59 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 3 719 188 EUR
Finansuotiems projektams skirta: 1 607 021 EUR
2014 m. spalio 1 d. terminui gautos 125 projektų paraiškos, finansuoti 34 projektai.
Pateiktų projektų lėšų poreikis: 4 937 234 EUR
Finansuotiems projektams skirta: 776 043 EUR
Iš viso 2014 m. gauta paraiškų: 325
Iš viso 2014 m. finansuota projektų: 124
Pateiktų projektų lėšų poreikis buvo: 10 211 004,33 EUR
Finansuotiems projektams paskirta: 2 899 251,33 EUR
2014 m. ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities projektuose dalyvavo 4767 dalyviai, iš jų
1196 – mažiau galimybių turintys asmenys. 2013 m. ES programos „Veiklus jaunimas“ projektuose
dalyvavo 6112 dalyviai. 2012 m. projektų veikloje dalyvavo 4739 žmonės.
Darbas su projektais ir jų priežiūra
2014 m. įstaigos darbuotojai (koordinatoriai ir buhalterės) aplankė 18 projektų, finansuotų pagal
ES programą „Erasmus+“, bei 44 projektus, finansuotus iš ES programos „Veiklus jaunimas“. Projektų
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lankymas (angl. monitoring) arba patikra (angl. on the spot check) vykdyti pagal Europos Komisijos
metodiką.
Veikla siekiant užtikrinti kokybišką projektų vykdymą bei ataskaitų pateikimą
2014 m. buvo organizuoti 2 informaciniai–konsultaciniai seminarai dotacijų gavėjams –
finansuotų projektų organizacijų vadovams, projektų vadovams bei finansininkams. Juose dalyvavo 168
dalyviai.
Informacinių renginių, kuriuose pristatoma ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritis,
organizavimas ir dalyvavimas
2014 m. JTBA darė pristatymus 25 kitų organizacijų renginiuose ir dalyvavo 3 didelio matomumo
renginiuose. Iš viso 2014 m. surengti 28 informaciniai renginiai, kuriuose dalyvavo apie 2897 asmenis.
Lyginant su 2013 metais, dalyvavimo renginiuose rodiklis išlieka panašus, tačiau pasiektų asmenų
skaičiaus rodiklis didėja. Nors 2014 m. dalyvauta mažiau renginių (2013 m. – 35 renginiai), tačiau
pasiektų asmenų skaičius yra 800 žmonių didesnis. Didesnį dalyvių skaičių renginiuose galima paaiškinti
dideliu organizacijų susidomėjimu naująja ES programa „Erasmus+“.
Viešinimo veiklos
Įstaigos komunikacijos socialiniame tinkle www.facebook.com/veiklusjaunimas trumpa
analizė
Nors pasikeitė JTBA administruojama programa, nuspręsta nekurti naujo puslapio socialiniame
tinkle Facebook ir išlaikyti senąjį, atsižvelgiant į faktą, kad jaunimo sritį programoje oficialiai galima
vadinti „Erasmus+: Veiklus jaunimas“.
Puslapio www.facebook.com/veiklusjaunimas gerbėjų yra 5 529. Per 2014 m. I ketvirtį prisijungė
306 puslapį mėgstantys asmenys. Per 2014 m. II ketvirtį puslapis pasipildė 116 gerbėjų. Per 2014 m. III
ketvirtį puslapį „pamėgo“ dar 167 asmenys. Per IV ketvirtį puslapio gerbėjų skaičius padidėjo 258
asmenimis. Per visus 2014 m. programos puslapį socialiniame tinkle „Facebook“ mėgo 847 gerbėjais
daugiau.
Facebook įrašų kiekis yra stabilus. Per 2014 m. III ketvirtį pradėta aktyviau komunikuoti per šį
socialinį tinklą, nes „Facebook“ pakeitė žinučių matomumo strategiją. Taip pat pastebėta, kad
komunikacija socialiniame tinkle pasiteisina. Per 2014 m. I ketvirtį paskelbti 25 įrašai, per II ketvirtį – 24
įrašai, per III ketvirtį – 37 įrašai, per IV ketvirtį – 41 įrašas. Tai sudaro 3–4 įrašus per savaitę.
Per ataskaitinį laikotarpį pasiektų vartotojų skaičius kito priklausomai nuo skelbiamų žinučių.
Populiariausią žinutę perskaitė net 10 508 gerbėjai (naujiena apie tai, kad JTBA ieško naujų darbuotojų).
Mažiausiai populiarių žinučių skaitomumas kilo – jas perskaito vidutiniškai 600–700 gerbėjų.
Per 2014 m. IV ketvirtį populiariausios žinutės pasiekė apie 2000 gerbėjų įsitraukimo, t. y. 36%
visų puslapio gerbėjų.
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Pastebima, kad tinklalapio gerbėjai labiau linkę įsitraukti „pamėgdami“ skelbiamą žinutę arba
paskelbdami ant savo sienos („pashare‘indami“). Gerbėjai mažiausiai linkę komentuoti skelbiamas
žinutes.
Daugiausiai puslapio gerbėjų dėmesio patraukia žinutės iš Agentūros veiklos, dalyvavimo
renginiuose. Taip pat skaitomos žinios, tiesiogiai susijusios su programa „Erasmus+“ (pavyzdžiui,
paskelbtas programos vadovas, atsirado paraiškos formos ir pan.), bei kvietimai dalyvauti mokymo
kursuose.
Tinklalapio www.jtba.lt trumpa analizė
Per 2014 m. www.jtba.lt interneto svetainė buvo aplankyta 86 043 kartus, puslapių peržiūra
pakilo net iki 267 078 peržiūrėjimų per 2014 metus. Tinklalapyje apsilankė 39 675 unikalūs vartotojai.
Naujų lankytojų ir sugrįžtančių lankytojų santykis labai panašus. Į puslapį užsuka 45 proc. naujų
lankytojų, 55 proc. lankytojų sugrįžta.
Daugiausiai lankytojų ateina tiesiogiai (30 proc.) arba per nukreipimą iš kitų svetainių ir
socialinių tinklų.
Per paieškos sistemas ateinantys lankytojai dažniausiai naudojo raktažodžius „jtba“, „veiklus jaunimas“,
„jaunimas“.
www.jtba.lt elektroninis naujienlaiškis per 2014 metus buvo išsiųstas 24 kartus 2033 adresatams.
Per 2014 m. naujienlaiškį užsiprenumeravo 301 naujas adresatas. Tai yra 3 kartus daugiau nei 2013 m.
(101 naujas prenumeratorius).
Pranešimai spaudoje

Per 2014 m. I ketvirtį išspausdinti du informaciniai pranešimai didžiausiame
nacionaliniame dienraštyje „Lietuvos rytas“. Pirmasis spausdintas pranešimas kvietė teikti
paraiškas programos „Erasmus+“ jaunimo sričiai, informavo apie paraiškų teikimo galimybes ir
terminus. Antruoju pranešimu informuota apie galimybę tapti ES programos „Erasmus+“
jaunimo srities projektų vertinimo ekspertu. Per 2014 m. II–IV ketvirtį reklamos žiniasklaidos
priemonėse pirkta nebuvo.
Žiniasklaidos monitoringas
Nuo 2014 m. kovo 1 d. JTBA naudojasi profesionaliomis žiniasklaidos stebėsenos paslaugomis.
Kiekvieną dieną gaunamomis monitoringo ataskaitomis pateikiama informacija apie Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo agentūros, jos administruojamų ES programų „Veiklus jaunimas“ ir „Erasmus+“
atspindėjimą nacionalinėje, regioninėje spaudoje, interneto žiniasklaidoje bei per radijo ir televizijos
kanalus.
Per 2014 m. kovo – gruodžio mėnesius žiniasklaidoje (daugiausiai interneto žiniasklaidoje ir
regioninėje spaudoje) paskelbta 216 pranešimų apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo sritį. Daugiausiai
skelbtos žinutės, pranešančios apie informacinius renginius, programos pristatymus, mokymus. Nuo 2014
m. III ketvirčio išaugo straipsnių apie ES programos „Erasmus+“ jaunimo srities finansuotus projektus ir
jų veiklas.
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Taip pat paskelbti 76 pranešimai, informuojantys apie kitą JTBA veiklą – dalyvavimą
renginiuose, pristatymus JTBA administruojamų programų finansuotuose projektuose bei drauge su
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ir Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įgyvendinamą projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“.
Informacijos bei rezultatų sklaida vykdoma atskirai kiekvieno JTBA organizuojamo renginio
2014 m. daugiausiai dėmesio skiriama potencialių paraiškų teikėjų pritraukimui ir visuomenės
informavimui apie naujos JTBA administruojamos programos „Erasmus+“ jaunimo sritį. Būtent todėl
siekiama, kad agentūros darbuotojai dalyvautų partnerių organizuojamuose informaciniuose renginiuose,
taip pat organizuojamos informacinės sesijos ir mokymai, tęsiamos online konsultacijos prieš paraiškų
teikimo terminus:


2014 m. organizuotos 4 online Konsultacijos, kuriose dalyvavo apie 231 asmenį, užduota 126
klausimai.



2014 m. kovo–balandžio mėn. suorganizuoti 3 dalių mokymai planuojantiems teikti paraiškas
“Erasmus+” jaunimo sričiai. Informacija apie šį renginį buvo skelbiama JTBA interneto
svetainėje, socialiniame tinkle Facebook, siunčiama savivaldybių jaunimo reikalų
koordinatoriams, regioninėms organizacijoms.



2014 m. rugsėjį–spalį suorganizuotos 3 atvirų durų dienos, skirtos atskiriems programos
veiksmams – jaunimo mainams ir Europos savanorių tarnybai.



Taip pat platinama informacija žiniasklaidos priemonėms, rengiami straipsniai, pranešimai
žiniasklaidai; renginių įspūdžiai, nuotraukos talpinamos www.jtba.lt, www.erasmus-plius.lt bei
www.facebook.com/veiklusjaunimas



Daugelis leidinių, atributika yra leidžiama atskiram renginiui pagal jo pobūdį.

Informacinę veiklą įgyvendinti padeda jaunųjų žurnalistų tinklas „Žinau viską“, kuris
koordinuojamas kartu su Eurodesk Lietuva.
2014 metais tinklui priklausė 274 jaunieji žurnalistai, iš jų aktyviai veikė – 49 jaunieji žurnalistai,
publikuoti 58 straipsniai, atsiųstos 247 nuotraukos.
Jaunųjų žurnalistų parengiamų straipsnių skaičių galima laikyti optimaliu. Straipsniai vis labiau
analitiniai, apžvelgiantys sudėtingesnes europines temas, rengiami apdorojant statistinius duomenis ir pan.
Per ataskaitinį laikotarpį jaunieji žurnalistai daugiausiai komunikavo europinių galimybių temomis, taip
pat rengti straipsniai apie pilietiškumą, piliečių teises jaunimo organizacijas, studijas užsienyje bei
ekologiją, daugiau dėmesio skirta jaunimo užimtumui ir jaunų žmonių aktyvumui rinkimuose.
Siekiant padidinti tinkle veikiančių jaunųjų žurnalistų motyvaciją, per 2014 m. peržiūrėti tinklo
veikimo principai, atnaujinta jaunojo žurnalisto anketa, įvykdytas jaunųjų žurnalistų tinklo valymas,
prašant jo narių papildyti savo interesų sritis, kontaktinę informaciją.
Neaktyvūs ir straipsnių nesukūrę nariai buvo pašalinti iš tinklo, nebenorintiems aktyviai veikti,
tačiau turintiems ankstesnių darbų portfelį jauniesiems žurnalistams suteiktas alumni statusas.
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Peržiūrėta ir atnaujinta stažuočių sistema – geriausias mėnesio žurnalistas laimi vienos dienos
trukmės stažuotę redakcijoje. Sudarytas stažuočių planas iki 2014 metų galo. Atnaujinta sistema pradėta
taikyti nuo 2014 m. birželio mėnesio.
2014 m. gegužės 29 – birželio 1 d. vyko jaunųjų žurnalistų mokymai, skirti kokybiškam
susipažinimui su JTBA bei Eurodesk Lietuva temomis ir programos „Erasmus+“ jaunimo sritimi. Dalis
mokymų buvo skirta jaunųjų žurnalistų kompetencijų kėlimui – gilintasi į rašymo interneto portalams,
fotografijos ir analitinės žurnalistikos temas. Mokymų kurso gale parengtas elektroninis leidinys
jauniesiems žurnalistams. Mokymo kursuose dalyvavo 19 asmenų.
2014 m. III ketvirtį jaunieji žurnalistai stažavosi Lietuvos radijuje. 2014 m. IV ketvirtį jaunieji
žurnalistai atliko stažuotes portalo „lrytas.lt“ ir žurnalo „IQ. The Economist“ redakcijose.
Leidybinė veikla


Informacinės atvirutės, skirtos ES programos „Erasmus+“ pirmojo pagrindinio veiksmo. Išleista 3
skirtingų tipų atvirutės, skirtos tarptautinių jaunimo mainų, Europos savanorių tarnybos ir
jaunimo darbuotojų mobilumo viešinimui, kiekvienos – 1000 vnt. tiražas.



Suvenyriniai dantų šepetėliai su programos logotipais, skirti Europos savanorių tarnybos
atvykstantiems savanoriams (200 vnt.).



Kuprinės (30 vnt.), kurios bus naudojamos mokymų vadovų tinklui, jaunųjų žurnalistų tinklui bei
kaip verslo dovanos.



Rytų partnerystės jaunimo forumo ataskaita anglų kalba. Leidinio tiražas – 1000 vnt. Dalis
leidinių buvo platinta pagrindiniams nacionaliniams ir tarptautiniams partneriams, prieinama
JTBA bibliotekoje. Elektroninę leidinio versiją galima rasti JTBA interneto svetainėje.



Metodinė priemonė „Mokymosi kortos“, skirta mokymų vadovams ir su Europos savanorių
tarnyba dirbantiems asmenims skirta metodinė priemonė. Tiražas – 150 vnt.



2014 m. liepos mėnesį Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra pristatė naują vizualinį
identitetą – logotipą ir organizacijos stiliaus grafiką. Kartu su šiais elementais buvo išleista
organizacijos reprezentacinių dalykų: darbuotojų vizitinės kortelės, organizacijos blankai,
aplankai, vokai, bloknotai, tušinukai, lentelės prie kabinetų durų.



Europos savanorių tarnybos atvykusiems savanoriams skirtos ekologiškos užrašų knygelės „What
have you learned today?“ Tiražas – 250 vnt.



Atnaujintas informacinis rinkinys atvykusiems Europos savanorių tarnybos savanoriams „How to
survive in Lithuania during EVS?“. Leidinio tiražas – 500 vnt.



Informaciniai tušinukai su naujos interneto svetainės, skirtos ES programai „Erasmus+“, adresu:
www.erasmus-plius.lt. Tiražas – 2000.



Išleista spalvingų atviručių serija (5 vnt.), skirta pagrindinei informacijai apie kiekvieną ES
programos „Erasmus+“ jaunimo srities veiksmą pateikti (pirmojo pagrindinio veiksmo
informacija pateikiama atskirai pagal veiklas – jaunimo mainai, Europos savanorių tarnyba, su
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jaunimu dirbančių asmenų mobilumas). Dėl sėkmingos atviručių sklaidos, tiražas kartotas du
kartus. Iš viso išleista – 9000.


Išleisti darbo kalendoriai su JTBA logotipu, skirti programos regioniniams konsultantams,
jauniesiems žurnalistams. Tiražas – 60 vnt.



Metiniam EST akredituotų organizacijų susitikimui išleisti programos puodeliai. Tiražas – 75 vnt.
Įstaigos organizuoti mokymo renginiai Lietuvoje

2014 m. Įstaiga surengė 19 renginių, kuriuose dalyvavo 766 dalyviai. Iš šių renginių 1 buvo
tarptautinis.
Palyginimui, 2013 m. įgyvendinti 37 ugdomojo pobūdžio renginiai, iš jų 6 – tarptautiniai. Iš viso dalyvių
1017; 2012 m. – 45 renginiai (iš jų 3 tarptautiniai), 1324 dalyviai. Matyti, kad ugdomojo pobūdžio
renginių skaičius lyginant su 2013 metais sumažėjo beveik dvigubai, to priežastis yra pasikeitusios TCA
biudžeto panaudojimo taisyklės, pagal kurias nebegalima įgyvendinti atskirų vietinių (nacionalinių)
renginių.
Agentūros bendradarbiavimo su kitomis nacionalinėmis agentūromis tarptautiniai mokymo kursai
užsienio šalyse
2013 m. Įstaiga siuntė 64 dalyvius į 33 tarptautinius renginius užsienio šalyse. 2013 m. į
renginius vyko 69 žmonės.

II. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje
ir pabaigoje
Nėra.

III. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų
panaudojimas pagal išlaidų rūšis
2014 m. Įstaigos finansavimo šaltiniai
570841

Europos Sąjungos lėšos

448000

Valstybės biudžeto lėšos
Iš viso, Lt

1018841

2014 m. lėšų panaudojimas ES programos „Erasmus+“ jaunimo
sričiai:
6933705
2014 m. gautas projektų finansavimas iš ES
9167399
2014 m. pasirašytų sutarčių suma
Išankstinis mokėjimas projektų vykdytojams
4490219
Eurodesk
72210
* sumos nurodytos litais
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IV. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per
finansinius metus
Nėra.

V. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui
IŠLAIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Litais
516601
160524
1033
59629
10970
48243
43812
4560
60000
8176
1962
53471
937
3195
3023
38647

Darbo užmokestis (13 darbuotojų)
Socialinio draudimo įmokos
Garantinis fondas
Darbuotojų komandiruotės
Ryšio išlaidos
Ekspertų paslaugos, juridinės paslaugos, kokybės valdymo sistema
Informacinė veikla, viešieji ryšiai
Reklama, sutarčių vertimas, turto draudimas
Patalpų nuomos išlaidos
Kanceliarinės ir kitos ūkio prekės
Pašto paslaugos
Kompiuterinės ir kitos techninės įrangos įsigijimas, priežiūra
Programinė įranga
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Banko komisiniai
Komunalinės paslaugos
Iš
viso

1014784

VI. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje – 13: direktorė (Lilija Gerasimienė),
vyr. finansininkė (Ala Mackevič), dvi buhalterės (projektų finansinių ataskaitų tikrinimas), direktorės
pavaduotoja (ekspertų darbo koordinavimas, kokybės vadybos sistemos priežiūra ir kontrolė), penkios
projektų koordinatorės (4 pirmo pagrindinio veiksmo koordinatorės, 1 antro ir trečio pagrindinio veiksmo
koordinatorė) (konsultavimas, darbas su paraiškomis, sutartimis, ataskaitomis, projektų lankymas ir
patikra), vietinių ir tarptautinių renginių organizavimas, Europos jaunimo reikalai, darbo grupės ir t. t.),
informacinės veiklos koordinatorė (informacinė veikla, interneto svetainių ir socialinių tinklų
administravimas, leidybinė veikla, kt.) ir administratorė (biuro veiklos administravimas).

VII. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Nėra.
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VIII. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2014 metais – 55 893 Lt.

IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui
ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Nėra.

X. Viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems
asmenims, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
Nėra.

Įstaigos direktorė

Lilija Gerasimienė
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